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‘ Wacht 
niet tot  
een kind 
vastloopt’
Nu het stof van de transitie neerdaalt, raken 
steeds meer gemeenten doordrongen van 
het belang van preventie in de jeugdzorg. 
Nu investeren bespaart een hoop ellende en 
kosten. Ook de gemeente Ede, waar een kwart 
van de bevolking onder de 25 jaar is, zet in op 
vroegsignalering. 
TEKST: JESSICA MAAS, BEELD: HOLLANDSE HOOGTE

JEUGDZORG IS BELEID VAN DE LANGE ADEM

 D
e Gelderse gemeente Ede 
heeft al veel ervaring met 
preventie in de jeugdzorg. Al 
in 2009 trok de kinderopvang 
daar aan de bel. Medewer-

kers hadden wel vaker het gevoel dat er 
iets niet pluis was in de ontwikkeling van 
sommige kinderen en hadden behoefte 
aan meer expertise. Uit die signalen kwam 
het programma ‘Kijken en doen’ voort, een 
samenwerking tussen de kinderopvang en 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
in Ede. Een succesvol programma, vertelt 
wethouder Leon Meijer. “ADHD en autisme 
bijvoorbeeld worden pas laat ontdekt. Hoe 
eerder wij dat in beeld hebben, hoe minder 
frustratie bij kind en ouders.”
Na de transitie in 2011 kwam de preventie 
in Ede echter onder druk te staan. “Het CJG 
ging als indicatiebureau werken en kreeg 
het zo druk met beschikkingen en crisis-
hulp, dat het de preventietaak niet kon uit-
voeren.” Dat was niet de bedoeling. Besloten 
werd om een ‘knip’ te maken. De sociale 
teams houden zich nu bezig met de crisis 
en multiproblematiek, het CJG met preven-
tie en vroeghulp in de wijk. Het programma 
Kijken en Doen is inmiddels opgenomen 
in het bredere programma ‘Vroeghulp’ voor 
kinderen tussen de 0 en 7 jaar.

VERTROUWEN WINNEN
Jeugdhulpverlener Conja van Zetten, ver-
bonden aan het CJG, benadrukt het belang 
van vroegsignalering. “We gaan veel meer 
de wijk in en bieden laagdrempelige on-
dersteuning. Ouders zijn vaak onzeker en 
vinden het fijn dat iemand even meekijkt.” 
Door haar ervaring in de zware jeugdzorg 
weet Van Zetten heel goed wat voor ellende 
voorkomen kan worden. “Depressieve kin-
deren, schooluitval, middelengebruik, ...” 
Elina Zuidervaart is kinderpsychiater van 
het FACT Team Jeugd, een team specialis-
ten van de drie ggz-instellingen in de Food 
Valley Regio (waartoe de gemeenten Ede, 
Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Rens-
woude, Rhenen en Veenendaal behoren) 
dat hulp biedt aan zorgmijdende kinderen 
en jongeren met ernstige psychiatrische 
problematiek. Het FACT Team heeft dage-
lijks te maken met situaties die volledig uit 
de hand lopen. “We zien dat veel jongeren 
een enorm wantrouwen hebben ontwikkeld 
tegen de hulpverlening. We zijn vaak heel 
lang bezig om hun vertrouwen te winnen.” >
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Waren we er maar eerder bij geweest, denkt 
Zuidervaart vaak. 

MIGRANTENJEUGD
Ede dook in 2015 nog verder in de vroegsig-
nalering. Zoals op veel plaatsen in het land 
slaagden de jeugdzorginstellingen er name-
lijk nauwelijks in om jongeren met een an-
dere culturele achtergrond te bereiken. Met 
subsidie van het Europees Integratie Fonds 
(EIF) heeft Ede zich – samen met Gouda, 
Nijmegen en Rotterdam – twee jaar lang 
ingezet om de signalering van psychische 
problemen en lichte verstandelijke beper-
kingen en de hulp aan migrantenjongeren 
te verbeteren. Hard nodig. De Gezondheids-
raad trok eerder ook al aan bel. ‘Migran-
tenjeugd’ is ondervertegenwoordigd in de 
lichte zorg, maar oververtegenwoordigd in 
de zware, al dan niet gedwongen zorg en in 
justitiële inrichtingen.
In Ede werd tijdens het EIF-project onder 
meer een cultuursensitief expertteam 
opgezet en zijn professionals getraind in 
cultuursensitief werken. Wethouder Meijer: 
“Maar vraag je me hoe divers onze sociale 
teams zijn, dan is het antwoord: nog onvol-

doende. Van onze aanbieders hoor ik dat 
het lastig is om personeel met een andere 
culturele achtergrond te vinden.”

RELLEN
Ede werd vorig jaar opgeschrikt door rellen 
in de wijk Veldhuizen. Auto’s brandden uit 
en de politie werd bekogeld met stenen. 
Marokkaanse jongeren reageerden zo op de 
sloop van winkelcentrum De Lindenhorst 
en de sluiting van het theehuis van de 
Marokkaanse vereniging. Meijer: “Hoe heeft 
dat kunnen gebeuren? Wat is er misgegaan? 
Hoe zorgen we dat het jeugdwerk goed aan-
sluit op de populatie? Dat zijn natuurlijk de 
vragen die wij ons hier in het gemeentehuis 
ook stelden. Uit onderzoek bleek vervolgens 
dat we in de wijk wel degelijk aan preventie 
hebben gedaan, maar dan te veel op project-
basis. We moeten daar standaard geld voor 
uittrekken. Dat doen we nu ook. Maar het 
blijft een struggle om deze jongeren en hun 
families te bereiken.”
Dat erkent ook psychiater Zuidervaart. “We 
zijn er juist voor de ernstige problematiek, 
voor de jongeren die echt tussen wal en 
schip dreigen te raken. Jongeren met een 

JEUGDHULP
In 2016 kregen 367 duizend kinderen van 0 tot 
18 jaar jeugdhulp, bijna 11 procent. Ruim een 
kwart van de jeugdhulpjongeren komt uit een 
eenoudergezin. Dat meldt het CBS op basis 
van onderzoek naar het gebruik van jeugdhulp 
in 2016.

WETHOUDER MEIJER: 

‘Het is nog 
een hele klus 
om de scho-

len erbij te 
betrekken’
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MODERNE VERWAARLOZING: 
 HET VERHAAL VAN ROOS 
De 9-jarige Roos wordt steeds lastiger op school. Ze is agressief naar 
klasgenootjes en claimt de leerkracht voortdurend. Jeugdhulp wordt inge-
schakeld. Na een thuisbezoek blijkt dat het meisje veel aan haar lot wordt 
overgelaten. De hoogopgeleide ouders hebben allebei een drukke baan, 
sporten en zijn druk met andere activiteiten. Ze maken weinig tijd voor hun 
dochter die vaak ook in het weekend de straat opgestuurd wordt of alleen 
thuis is. Moderne verwaarlozing, noemen de hulpverleners het. De ouders 
wijzen hulp in eerste instantie af. Na een drangmaatregel beseffen ze echter 
dat ze echt hulp nodig hebben. Met Roos gaat het langzaamaan wat beter.

ONMACHTIGE OUDERS: 
 HET VERHAAL VAN MAARTEN 
Een huisarts trekt aan de bel omdat hij zich zorgen maakt over de 17-jarige 
Maarten. De jongen blijkt al drie jaar niet naar school te gaan en is extreem 
angstig. Hij ligt veel in bed of zit te gamen. Buiten komt hij niet meer. Zijn 
ouders zijn niet bij machte de situatie te veranderen. De hulpverleners be-
ginnen de behandeling bij Maarten thuis. Stapje voor stapje, met medicatie, 
begint hij meer te praten, krijgt hij een dagritme en durft hij weer een voet 
over de drempel te zetten. Dat is niet eenvoudig; de paniek slaat soms toe. 
Ook Maartens ouders krijgen hulp en leren steeds beter hoe ze met hun 
zoon moeten omgaan. De behandeling werkt. Inmiddels is Maarten het 
huis uit. Hij woont in een begeleid wonengroep en doet vrijwilligerswerk. 
Hij heeft plannen om weer naar school te gaan. 

WANTROUWEN IN DE HULPVERLENING: 
 HET VERHAAL VAN YUSUF 
Het gaat niet goed met 16-jarige Yusuf. Hij is al meerdere malen met de 
politie in aanraking geweest, gaat niet meer naar school. Hij hangt met de 
verkeerde vrienden rond, blowt veel en is vaak agressief. Hij is boos op alles 
en iedereen. Te vaak heeft hij gehoord dat hij niet deugt. Zijn alleenstaande 
moeder kan het er allemaal niet bij hebben. Ze heeft moeite om rond te 
komen en heeft het druk met haar drie andere kinderen. Ze maakt zich 
zorgen, maar vertrouwt de Nederlandse hulpverleners niet: haar zoon is 
niet gek, hij blowt alleen te veel. Langzaam winnen de hulpverleners – van 
wie er een ook een Marokkaanse achtergrond heeft – toch het vertrouwen 
van het gezin. Yusuf werkt mee aan een IQ-test. Daaruit blijkt dat hij een 
lichte verstandelijke beperking heeft, gecombineerd met een psychiatrische 
stoornis. Daarvoor wordt hij nu behandeld.

ALLE SIGNALEN OP ROOD: 
 HET VERHAAL VAN ALISSA 
Alissa (12) valt op bij de cursus sociale vaardigheden die het Centrum voor 
Jeugd en Gezin op scholen geeft. Ze ziet er onverzorgd uit en vertoont afwij-
kend gedrag. School vertelt dat ze vaak te laat komt, vaak zonder ontbijt en 
dat de communicatie met de ouders moeizaam verloopt. De hulpverlener 
vindt dat alle signalen op rood staan en begrijpt niet dat school niet eerder 
aan de bel heeft getrokken. De situatie thuis is ernstig; in het gezin met zes 
kinderen spelen tal van problemen. Moeder is suïcidaal. Vader is werkloos 
en heeft bovendien psychische problemen. Het sociaal team biedt nu hulp.

* De namen van de jongeren zijn gefingeerd.

migrantenachtergrond krijgen we nauwe-
lijks doorverwezen.”

MET SCHOOL
Wethouder Meijer ziet dat steeds meer 
gemeenten preventie in de jeugdzorg hoger 
op de agenda zetten. Maar dat vergt wel veel 
overtuigingskracht. “Jeugdzorg is beleid van 
de lange adem. Als ik nu investeer dan levert 
me dat over tien jaar geld op. Dat is een 
lastig verhaal naar de raad toe; die wil graag 
monitoren en cijfers zien. Maar gelukkig 
hebben we hier in Ede een sociale raad, die 
mijn visie dat we moeten investeren in onze 
jeugd onderschrijft.”
Een taak van welzijn, jeugdzorg en onder-
wijs, stelt hij. “Ik merk dat het nog een hele 
klus is om de scholen erbij te betrekken. Als 
een kind drie maanden thuis zit, gebeurt er 
van alles. Dan wordt de leerplichtambtenaar 
ingeschakeld. Maar vraag je die school naar 
het eerste signaal dat er iets mis zou kunnen 
gaan, dan hoor je dat ze dat op de eerste 
dag, bij de overdracht van de basisschool, al 
zagen.” Hij schudt zijn hoofd. “Daarom is 
schoolmaatschappelijk werk zo belangrijk. 
Niet wachten tot een kind vastloopt en niet te 
bang zijn om naar zachte of kleine signalen 
te luisteren. Ook letten op de kinderen van 
wie de ouders in een vechtscheiding liggen 
en bij wie de armoede thuis groot is. Dat zijn 
de bekende triggers.”

HECHTING
Tot slot moeten we het nog even hebben 
over hechting. Onlangs werd in Ede al 
een bijeenkomst voor hulpverleners over 
het thema georganiseerd. Het idee komt 
uit Denemarken, waar wethouder Meijer 
tijdens een werkbezoek een jeugdinrichting 
bezocht. “Daar zijn er niet zo veel van in 
Denemarken. Ik vroeg de directeur wat 
de kinderen die bij hem terechtkwamen 
onderling gemeen hebben in het voortra-
ject. Zijn antwoord was zonder aarzeling: 
onvoldoende hechting. De hechting tussen 
ouders en kind op vroege leeftijd blijkt echt 
bepalend.” Niet voor niets zet Denemarken 
erop in om hechtingsproblematiek zo vroeg 
mogelijk te signaleren. Families krijgen tot 
het kind naar school gaat veertien keer een 
huisbezoek. “Vier voor de bevalling, tien 
daarna. Dat is pas vroegsignalering. Nog 
voor de wieg.” *


